
Vedtekter for Regenerativt Norge

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Regenerativt Norge

§ 2 Formål 
Regenerativt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for regenerativt og helhetlig landbruk. Vi
samler folk, virksomheter, kunnskap og inspirerende praksis som bidrar til høyeste mulige vitalitet
i økosystemene.  

Vi arbeider for et effektivt og lønnsomt landbruk som beriker jordsmonnet og naturgrunnlaget
for framtidige generasjoner. Hensynet til livskvalitet og det mellommenneskelige skal alltid
ivaretas. 

Vi styrker kunnskapen om regenerativt landbruk i det norske samfunnet.

Vi deler verktøy, modeller, kunnskap og erfaring som gir bonden de beste forutsetninger for å
oppnå naturgrunnlagets optimale funksjon og helse.

Vi overvåker og dokumenterer effekter på økosystemprosessene for å kunne opprettholde en
regenerativ utvikling over tid. 

Vi bruker Holistic Management som rammeverk for måloppnåelse, og er kontaktpunkt for
Savory Institute i Norge.

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med rådsmedlemmer og støttemedlemmer og er
selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på
foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer
De som er med på stiftelsesmøtet er foreningens rådsmedlemmer fra starten av. For å være eller
bli rådsmedlem må man være oppriktig opptatt av at foreningens formål søkes oppnådd. Se ellers
§ 10. Foreningen kan ha støttemedlemmer.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle rådsmedlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
foreningen. Rådsmedlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men har møte- og talerett på årsmøtet og kan fremme
saker til årsmøtet iht. §6.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av april, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede rådsmedlemmer som møter, og alle
rådsmedlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
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Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av
styret med minst en måneds varsel, direkte til rådsmedlemmene og støttemedlemmer. Forslag
som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for rådsmedlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke
fatte vedtak i forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal

● behandle årsmelding
● behandle revidert regnskap
● behandle innkomne forslag
● fastsette kontingent for kommende år for rådsmedlemmer og støttemedlemmer
● vedta budsjett
● blant rådsmedlemmene velges: 

o styrets leder for ett år
o styrets nestleder for ett år
o inntil 3 styremedlemmer med tjenestetid 2 år
o leder for rådet og årsmøtet
o revisor, inntil videre en av rådsmedlemmene, men statsautorisert revisor dersom

foreningen etter lover og regler plikter å ha det, eller at eventuelle tilskuddsgivere
krever det

o valgkomite på tre medlemmer utenfor styret, første gang en for ett år, en for to år
og en for tre år, deretter erstattes hvert uttredende medlem hvert år med valg av
ett medlem for tre år. Den med kortest gjenværende funksjonstid leder arbeidet.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av
rådsmedlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, men
med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de
sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret
Foreningen har et styre på maksimalt 5 medlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et
flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal:
• iverksette årsmøtets bestemmelser
• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og
utarbeide instruks for disse
• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende
instrukser og bestemmelser
•representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
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§ 10 Foreningens råd
Foreningen skal ha et arbeidende råd på mellom 5 og 15 medlemmer. Rådets leder møter fast i
styret uten stemmerett. Alle styremedlemmer er rådsmedlemmer. Rådets oppgaver er å sikre og
bidra til at foreningens formål oppnås. Rådsmøter avholdes når et flertall av rådet eller styret
krever det. Rådsmøter avholdes for å diskutere og eventuelt avgjøre faglige saker og andre
relevante saker som ikke hører naturlig inn under styrets ansvar.

Rådet tar selv opp nye rådsmedlemmer etter alminnelig flertallskrav. Rådsmedlemskapet er
frivillig og rådsmedlemmer kan trekke seg dersom de ønsker det.

Rådsmedlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter i foreningen, og styret kan stryke dem som rådsmedlem av foreningen.
Dersom et rådsmedlem skader arbeidet til foreningen eller foreningens formål, kan styret
suspendere rådsmedlemmet fram til neste årsmøte. Et suspendert rådsmedlem skal gis mulighet
til å møte på årsmøtet og legge fram sin sak. Eventuell ekskludering av et rådsmedlem må settes
opp som en sak under innkomne saker, og følge årsmøteinnkallingen.  Årsmøtet avgjør ved
avstemming om det suspenderte rådsmedlemmet skal ekskluderes som rådsmedlem.

§11 Valgkomitéen
Valgkomitéen finner kandidater og innstiller til valg på styrets leder, nestleder og inntil tre
styremedlemmer. Tjenestetiden vurderes slik at kontinuitet i arbeidet ivaretas. Valgkomitéen
vurderer og foreslår eventuell godtgjøring og utgiftsdekning for tillitsvalgte. Valgkomitéen foreslår
leder for rådet og årsmøtet, revisor, og kan bistå styret i å finne kandidater til eventuelle
arbeidsutvalg.

§ 12 Signaturrett
Signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 13 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningen sin
formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å
fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen
medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
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Vedtatt på årsmøte den 11. mars 2022
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